
  

 

  

  

Spar stort – plant nu! 

 

  

Som fagfolk anbefaler vi jo altid efteråret som det bedste 

plantetidspunkt. Der er et gammelt ord i faget der siger: ”Det der 

plantes om efteråret vil gro, det der plantes om foråret kan gro”. 

Det er dog ikke helt sandt mere. Læresætningen er fra den gang hvor 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iihluky-l-r/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iihluky-l-y/


man næsten kun plantede barrodet planter. Vi kan nu om dage plante 

næsten hele året, kun undtaget når jorden er bundet af frost, eller når 

det er meget tørt midt på sommeren. I dag produceres de fleste 

planter nemlig i potter eller med klump. 

Det er jo godt for os haveejere, at vi kan plante hele året, men det gør 

det til gengæld også dyrere at være haveejer. Pottede planter er 

nemlig dyrere end barrodet. Heldigvis er der enkelte plantearter som 

stadig kan fås som barrodet i efteråret og i det tidlige forår. Så vil du 

spare penge, er det nu du skal plante. 

Se f eks. her et godt tilbud på roser: 

Rosa ’Pink Fariy’ barrodet: 1. bundt med 5 stk. kun 225,- kr. 

 

De pottede roser er som regel et år ældre end de barrodet og dermed 

noget kraftigere. Her skal også være et godt tilbud: 

Rosa ’Pink Fariy’ CO ( i potte, 1. år ældre end de barrodet) til kun 95,- 

kr. 5 stk. for 450,- kr. 

Efterårstilbud på Pink Fairyroser 

 

Klik her: 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iihluky-l-j/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iihluky-l-t/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iihluky-l-t/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iihluky-l-i/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iihluky-l-d/


 

  

Plantning 

Husk at vande hver gang du planter – også selvom jorden synes fugtig 

nok. Vandet hjælper med at danne god kontakt mellem rodspidser og 

den nye jord. 

Husk at tilfører ler, hvis ikke du har en meget leret jord i forvejen. 

Plant altid roser med podepunktet 10 cm under jordoverfladen. 

Plant f eks. et bed i sol ved sydøst siden af huset, på ca. 5 m2 plantes 

15 Rosa ’Pink Fariy’ og du får et tæt bed med overvældende mange 

blomster hele sommeren. 

  

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iihluky-l-h/


PS. Husk, roserne skal have gødning allerede i marts. 

 

  

  

God arbejdslyst 

  

Med venlig hilsen 

Søren Isøe Klærke 

Shopansvarlig 
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Du modtager dette nyhedsbrev, da du har tidligere har tilmeldt dig via 

vores shop 

Afmeld  

  

 

Se mere her: 

Like  

Del  

http://planteshop.createsend1.com/t/t-u-iihluky-l-p/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-iihluky-l-k/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-li-iihluky-l-o/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-fb-iihluky-l-u/

